IN-DRÄN Biobädd 5

Ett riktigt lättskött minireningsverk
Baserat på IN-DRÄN teknologi
IN-DRÄN Biobädd 5 är avsedd för biologisk
rening av hushållsspillvatten från ett hushåll
(5 personer).
Inget serviceavtal behövs eftersom processen
är baserad på IN-DRÄN teknologi.

COD, mg / d

Så snart vatten kommer från slamavskiljaren börjar den
biologiska floran (biohuden) att växa till i IN-DRÄN
Biobädd 5 översta delar. Redan de första dagarna erhålls
en reduktion av organiskt material, och efter ca 1 vecka
stabiliseras reduktionerna på en hög nivå. Normalt är reduktionen av BOD7 minst 90 % och COD minst 80 %.
Biohuden fortsätter sedan att utvecklas ytterligare under
de följande 5 – 9 veckorna, varefter jämviktsförhållanden
råder.
Total reduktion av organiskt material mätt som COD räknat
över både slamavskiljare och Biobädd 5 är större än 90 %,
vilket betyder att totala reduktionen av BOD7 är större än
95 %.
För att reningsprocessen ska fungera måste syre (luft) finnas
tillgängligt för biohuden.
En viss reduktion av fosfor om 40 – 60 % förekommer
också i IN-DRÄN Biobädd 5. Reduktionen minskar
normalt med tiden. Den totala fosforreduktionen över både
slamavskiljaren och biobädden blir 60 – 70 %.
Vid enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten) och
då enbart fosfatfria hushållskemikalier används blir reduktionen av totalfosfor (tot-P) större än 90 %.
Någon särskild styrning av kvävereningsprocessen finns
inte, men reduktionen av totalkväve (tot-N) blir spontant
20 – 60 % beroende på aktuell belastning.

tot-P, mg / d

Reningsprocessen

COD, mg / d

Hydraulisk kapacitet : max 850 l /dygn
Organisk belastning : max 300 g BOD7 /dygn
Reduktion av BOD7 : > 90%

In till Biobädd 5
Ut från Biobädd 5
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Installationsanvisning för
IN-DRÄN Biobädd 5
Slamavskiljare

Installera slamavskiljaren enligt tillverkarens anvisningar
före IN-DRÄN Biobädd 5. Se till att det blir minst 10 ‰
(1:100) fall mellan slamavskiljarens utlopp och inloppet till
Biobädd 5. Spolbrunnar bör installeras i anslutning till att
ledningen byter riktning i plan eller sektion.

Biobädd 5
Schakt
Schakta en grop som är minst 2 m bred, 3 m lång och till
det minsta djup som krävs för att:
• Minst 0,25 m stenfritt grus ska kunna läggas under
tanken.
• Fallet mellan slamavskiljare och Biobädd 5 blir ≥ 10 ‰.
• Fallet mellan utloppet från Biobädd 5 till fosforrening, recipient alternativt till kontrollbrunn (KB)
blir ≥ 10 ‰.
• Återfyllnadshöjden över tanken blir minst 0,2 m, och
max 1 m. Frostisolera vid behov så som intermittent
drift under vintern eller sträng kyla utan snötäcke.
• Schakten för eventuell kontrollbrunn ca 1 × 1 m görs
intill Biobädd 5 och ca 0,4 m djupare än tankens botten.
1,2 m
VG IN = 0,9 m

1m

VG UT = 0,1 m

2,4 m

Dokumentation

Installationen ska dokumenteras med bilder.
Entreprenör och fastighetsägare ska ha ett
exemplar var av dokumentationen.

Tankinstallation
• Placera Biobädd 5 horisontellt på ett minst 0,25 m
tjockt lager med stenfritt grus.
• Placera eventuell kontrollbrunn (KB) intill utloppet
på ett minst 0,25 m tjockt lager med stenfritt grus.
• Stoppa grus noggrant även under tankens upphöjda
spår.
• Anslut ledningen från slamavskiljaren till Biobädd 5.
• Montera avluftningsrör motsatt inloppet på Biobädd 5.
Röret ska nå ca 0,5 m över färdig markyta. Förse röret
med ventilationshuv.
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IN-DRÄN
Biobädd 5 S
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* Vattenlåset kan ställas i olika horisontella riktningar

1. Ventilationshuv
2. Avluftningsrör
3. Fläkt
4. Fläkt- och provtagningssrör
5. Inlopp
6. Fläkthus och lock
7. Utlopp
8. Vattenlås *

Alternativ S, fläkthus med fläkt och timer
1. Anslut utloppet från Biobädd 5 till fläkt- och provtagningsrör, som ska nå över färdig markyta, och med
vattenlås (provtagning) på självfallsledning till recipient.
2. Kom ihåg att lägga ner kabelskyddsrör fram till fläkt- och
provtagningsröret.
3. Kringfyll tanken med minst 0,25 m tjockt lager av
stenfritt grus upp till färdig mark.
4. Installera fläkthuset (innan återfyllningen är slutförd)
runt det uppstickande fläkt- och provtagningsröret.
Minst en ring måste finnas under respektive över färdig markyta. OBS! Lufthål i översta ringen!
5. Dra fram elkabel (jordad). Enklast är att låta kabelskyddsröret komma in underifrån intill fläkt- och
provtagningsröret.
6. Anslut elkabeln till eluttaget. (Utförs av behörig elinstallatör).
7. Montera ellutaget på lämplig plats i fläkthuset.
8. Anslut timern i eluttaget.
9. Ställ in timern på minst 1 timmes tillslag per dygn
(förslagsvis på natten) och anslut fläkten till timern.

Rekommendation

En dricksvattenmätare bör installeras i huset.
Detta underlättar t ex beräkning av föroreningsreduktioner.
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IN-DRÄN
Biobädd 5 KB
1. Ventilationshuv
2. Avluftningsrör
3. Förhöjningsstos
4. Kontrollbrunn
5. Lock
6. Utlopp

5

Alternativ KB, kontrollbrunn med fläkt och timer
1. Anslut utloppet från Biobädd 5 till kontrollbrunn med
pumpning (tryckledning PEM 32) till fosforrening
eller recipient.
2. Kontrollbrunnens anslutning till tankens utloppsrör
bör ha minst 10 ‰ fall. OBS! Kontrollbrunnens
botten installeras ca 0,4 m lägre än tankens botten.
3. Dra in tryckledningen PEM 32 genom kontrollbrunnens förborrade utloppshål. Kom ihåg att förse
slangen med gummistos så att genomföringen blir tät.
4. Justera tryckledningens längd inuti kontrollbrunnen
så att ca 0,2 m är kvar.
5. Förse tryckledningen inne i kontrollbrunnen med böj
90° uppåt från utloppshål. Anslut en PEM 32 slang
av lämplig längd, så att den slutar ca 0,2 m under
kontrollbrunnens lock. Förse den med en böj 90° och
en PEM 32 slang, som är ca 0,2 m. Förse den fria
änden med böj 90° riktad nedåt. Där ansluts sedan
PEM 32 slang, som är ansluten till pumpen. Se bild 1
till höger för förtydligande.
6. Förläng T-röret i KB så att fläkt- och provtagningsröret når ca 0,2 m under färdig nivå för locket.
7. På givaren till nivålarmet finns en stoppskruv som
behöver justeras så att avståndet mellan spetsen på
givaren och stoppskruven maximeras. Dvs för stoppskruven så långt upp mot den blå markeringen som
möjligt innan givaren placeras i den fastmonterade
hållaren i kontrollbrunnen. Detta anpassar larmnivån
till rätt höjd (ca 5 cm över inloppsrörets botten).
8. Förläng KB med förhöjningsstosen genom att lägga
fläns mot fläns med en sträng tätningsmassa (butylgummi) emellan, så att skarven blir vattentät. Säkra skarven genom att skruva dit fyra bitar hålband runt om.
9. Lägg ner kabelskyddsrör fram till KBs förhöjningsstos.
10. Kringfyll tanken och KB med minst ca 0,25 m tjocktlager av stenfritt grus upp till den nivå där elkabeln
förs in i kontrollbrunnen.
11. Borra hål för elkabeln och stoppa in en lämpligt lång
del av den i kontrollbrunnen.
12. Kom ihåg att genomföringen för elkabeln ska vara tät
t ex med hjälp av tätningsmassa (butylgummi).
13. Slutför återfyllningen.
14. Kapa förhöjningsstosen till lämplig nivå över färdig
mark (minst en ring).

15. Skruva fast hyllan som ska hålla larmkabel rakt ovanför givarhållaren på lämplig (bekväm) nivå i en av
förhöjningsstosens ringar.
16. Anslut elkabeln till de två eluttagen (utförs av behörig
elinstallatör). Skruva fast dem enligt bild 2.
17. Anslut pumpen med slangkoppling 32, som förses
med PEM 32 slang av lämplig längd, så att den når
från pumpen, när den står på kontrollbrunnens botten, och upp till böj 90° strax under locket. Anslut
slangen till böjen.
18. Justera pumpens tillslagsnivå så den är i nivå med KBs
inlopps vattengång (VG).
19. Anslut pumpen i det ena eluttaget.
20. Kapa fläkt- och provtagningsröret i kontrollbrunnen,
så att fläkten får plats ovanpå rörmynningen med minst
0,1 m distans mellan fläkt och kontrollbrunnens lock.
21. Anslut timern i det andra eluttaget.
22. Ställ in timern på minst 1 timmes tillslag per dygn,
som kan ske t ex på natten, och anslut fläkten i timern.
23. Borra minst 8 st Ø10 mm hål i kontrollbrunnens översta rings undre fläns, så att tillförsel av luft säkerställs.
24. Borra i kontrollbrunnens översta rings övre fläns,
enligt anvisning på locket, de 2 st Ø10 mm hål, som
krävs för låsning.
25. Dra larmkabeln in till huset där högnivålarmet installeras så att eventuellt larm syns.
A

A. Hålband B. Skruv C. Tätningsmassa
D. Fläkt E. Hållare för nivålarmets givare
F. Tryckledning G. Pump H. Eluttag (2 st)
I. Fäste för kabeln till nivålarmet
J. Givare till nivålarmet placerat i hållaren

C

B

H
D
I

F

E

J

G
Larmnivå
Bild 1

Bild 2

När punkt 1–5 är genomförda ska det se ut som i bild 1 ovan. Bild 2 visar
den färdiga kontrollbrunnen.
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Drift- och underhållsjournal för
IN-DRÄN Biobädd 5 S och KB
Installationsdatum

Installatör

Fastighet
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Kommun

ÅTGÄRD OCH ANMÄRKNING

SIGNATUR

* Kontrollera att vattennivåer är OK

Drift och underhåll

Rätt projekterad, installerad och belastad är IN-DRÄN
Biobädd 5 robust och driftsäker med stabila och bra reduktioner av föroreningar. För den dagliga driften krävs ingen
manuell insats.
Notera iakttagelser i drift- och underhållsjournalen ovan.
Vid fel analysera orsaken, så att rätt åtgärd görs för att korrigera felet. Notera åtgärderna i drift- och underhållsjournalen.
Vid eventuella frågor kontakta FANN VA-teknik AB.
Ny journal hittar du på www.fann.se

Kontrollera minst en gång per år, att:
•

Slamtömning sker regelbundet (intervallet beror på
aktuell belastning och storlek)

•

Inga förhöjda vattennivåer finns i:
1. slamavskiljare
2. eventuell fördelningsbrunn
3. avluftningsrör
4. fläkt- och provtagningsrör alt. kontrollbrunn

•

Ventilationen är bra

•

Fläkten fungerar

•

Eventuell pump fungerar

•

Eventuellt larm fungerar
SIDA 4

Inlopp från hus

Biologiskt minireningsverk med många kombinationsmöjligheter

Ventilationshuv

Slamavskiljare SA 900

Slamavskiljare SA 2000

Inlopp från hus

För områden med hög skyddsnivå, där lokala MHK har
ställt krav på 50 % kvävereduktion, rekommenderar vi
att separera kl-vattnet från BDT-vattnet med toalettsystem Roslagen, som minimerar tömningsfrekvensen
av den slutna tanken.

Biobädd 5 S

Fläkthus

Exempel på avloppsrening
med IN-DRÄN Biobädd 5
Exempel 1
IN-DRÄN Biobädd 5 S
Enbart BDT-vatten (ej kl-vatten)
För permanentboende och sommarboende
Klarar normal och hög skyddsnivå
Uppfyller kraven i NFS 2006:7

Utlopp till recipient

Biobädd 5 KB

Exempel 2 IN-DRÄN Biobädd 5 KB
kl+BDT-vatten
Permanentboende
Klarar normal skyddsnivå
Uppfyller kraven i NFS 2006:7.
Uppfyller även kraven för hög skyddsnivå enligt NFS 2006:7 för
organiskt material (BOD7) och totalfosfor (tot-P).
Utlopp till recipient

Fosforfälla FTM 904
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Behovsanpassade paket

Paket IN-DRÄN Biobädd 5 S

Bästa alternativet när vattnet kan ledas med självfall
till recipient eller efterföljande reningssteg/efterpolering.

• IN-DRÄN Biobädd 5
• Fläkthus med fläkt för nätanslutning, timer och lock PE 700
• Ett avluftningsrör samt ett fläkt- och provtagningsrör

Paket IN-DRÄN Biobädd 5 KB

Bästa alternativet när vattnet måste pumpas till recipient
eller efterföljande reningssteg/efterpolering.

• IN-DRÄN Biobädd 5
• Kontrollbrunn med fläkt för nätanslutning, timer, nivålarm
och kopplingssats K-32-2 för pumpanslutning.

